Shanks is een toonaangevend 'waste-to-product' bedrijf gespecialiseerd in het inzamelen en recyclen van afval
tot herbruikbare producten. In Nederland zijn wij als Commercial Waste Netherlands divisie actief met
verschillende dochterondernemingen die onder hun eigen naam in hun marktsegment opereren vanuit 40
locaties door heel Nederland. Ter ondersteuning van het Inkoopteam van de Commercial Waste Netherlands
divisie, zijn wij op zoek naar een gedreven en proactieve
Inkoop Contractbeheerder (junior/medior)
Functieomschrijving
Als Contractbeheerder vertegenwoordig je Shanks naar leveranciers. Voor zowel de interne organisatie als
onze leveranciers ben jij het eerste aanspreekpunt voor vragen over lopende contracten. Je analyseert de
performance met betrekking tot inkoopuitgaven, tarieven, productkwaliteit en leversnelheid, waarbij je in geval
van afwijkingen de oorzaken achterhaalt en oplost, samen met de leverancier en/of de operationele inkopers.
Ook ben je verantwoordelijk voor het verklaren en verhelpen van door Shanks en/of leveranciers
geconstateerde problemen met betrekking tot assortiment, levering, betaling, etc. Samen met de inkopers voer
je onderhandelingen bij (her)contractering en hiervoor lever je relevante gevens aan op basis van analyses
van inkoopdata en marktontwikkelingen. Je denkt mee over de inkoopstrategie en het leveranciersbeleid.
Wij zoeken:
Ervaring en opleiding
• WO/HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur met een technische of bètastudie
• Aantoonbare affiniteit met een industriële, technische en/of logistieke werkomgeving
• Uitstekende beheersing van Excel en affiniteit met databasebeheer
• In staat om complexe processen te door- en overzien
Persoonlijkheid
• Communicatief sterk: open en toegankelijk, maar ook stevig en consequent. Is een effectieve
gesprekspartner op alle niveaus van de organisatie
• Geeft niet op tot het doel bereikt is en ziet problemen als een uitdaging
• Stelt zich proactief en assertief op
• Heeft oog voor tegengestelde belangen en hoe deze te verenigen
• Is een bruggenbouwer, beschikt over een natuurlijke ‘gunfactor’
Wij bieden:
• Een dynamische werkomgeving, waarbij je grote impact kunt maken
• De mogelijkheid om een organisatie en afdeling die volop in ontwikkeling zijn te helpen doorgroeien
• Een informele, no-nonsense organisatie met een open cultuur
• Een marktconform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden (waaronder een leaseauto)
• De standplaats voor deze functie is Amersfoort, echter het werkgebied beslaat de gehele Randstad.
Herken jij jezelf in bovengenoemde beschrijving? Stuur dan je motivatie en CV naar hr@shanks.nl
Heb je vragen over de procedure of de functie, dan kun je contact opnemen met Lisette van de Sande, HR
Business Partner, tel 06-31992448 of via bovengenoemd e-mailadres.
Voor meer informatie over ons bedrijf, bezoek: www.shanks.nl.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

